INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.04 13:54:14
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΥΗΘ46ΜΓΗΖ-ΨΝ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/08-12-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 22/2019
ΘΕΜΑ:

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου, του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού και του Συλλόγου
Φίλων της Παιδικής κι Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού για τη
βράβευση αποφοίτων μαθητών έτους 2019. Εξειδίκευση πίστωσης.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα
της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 820/02-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
1 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
2 Τέτος Νικόλαος
3 Εμμανουήλ Δημήτριος
4 Τσέγκος Νικόλαος
5 Αγγέλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Όπως κάθε χρόνο στον Καποδιστριακό Δήμο Βελβεντού έτσι και φέτος μετά την
επανασύσταση του Δήμου Βελβεντού προς τιμήν των αποφοίτων μαθητών της
σχολικής χρονιάς 2018-2019, προτείνεται η διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία
με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου - Λυκείου Βελβεντού και το
Σύλλογο Φίλων Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού. Η εκδήλωση γίνεται για
την επιβράβευση των μαθητών/μαθητριών αποφοίτων σχολικής χρονιάς 2018-2019
και συνάδει με την μέριμνα για την πολιτιστική προαγωγή των δημοτών και συντελεί
στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Προτείνεται να γίνει στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Βελβεντού - Γενικού Λυκείου Βελβεντού, στις 27
Δεκεμβρίου 2019. Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν και οι υποτροφίες του «Velvention
Foundation» στους τέσσερις (4) πρωτεύσαντες μαθητές του Γενικού Λυκείου
Βελβεντού σε συνεργασία με Σύλλογο Φίλων Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης
Βελβεντού.
Εκ μέρους του Δήμου να διατεθεί το ποσό των 350,00 € για την αγορά μικρών
αναμνηστικών προς τους 27 αποφοίτους.
Σύμφωνα με την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019:
«Ο Δήμαρχος:
[...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν
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απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση
της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η
συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού."
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του
άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70
παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο
αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ.
έτους 2019, με Κ.Α. 00.6443.01 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών
εορτών», είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για τη διοργάνωση
εκδήλωσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Βελβεντού - Γενικού
Λυκείου Βελβεντού στις 27 Δεκεμβρίου 2019, για την απονομή τιμητικών επαίνων και
βραβείων στους μαθητές που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2018-2019.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:

της περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄)
και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄)

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄)
 Την αριθμ. 22/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και την αριθμ. 154680/16-10-2019 Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την
επικύρωσή του
2.
την εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00 € στον Κ.Α. 00.6443.01 με τίτλο
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,
3.
την ανάγκη διοργάνωσης εκδήλωσης για τη βράβευση αποφοίτων μαθητών
σχολικής περιόδου 2018-2019.
4.
τη λίστα των μαθητών που αποφοίτησαν κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου Βελβεντού και τον Σύλλογο Φίλων της Παιδικής κι
Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού, στις 27 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Γυμνασίου Βελβεντού - Γενικού Λυκείου Βελβεντού, για τη βράβευση
αποφοίτων μαθητών σχολικής περιόδου 2018-2019.
Β. Εξειδικεύει την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6443.01 με τίτλο «Δαπάνες
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», του προϋπολογισμού του Δήμου
Βελβεντού, οικονομικού έτους 2019, ποσού 350,00 € , για την απονομή τιμητικού
επαίνου και ένα μικρό αναμνηστικό για κάθε μαθητή.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 10 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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